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Техничка спецификација предмета набавке: 

 
Утврђивање здравствене способности за ваздухопловно особље – Црна Гора 
 

 

 

Предмет јавне набавке обухвата: 
 
А) Здравствене прегледе ваздухопловног особља у складу са Законом о ваздушном 
саобраћају, и то: 
 

1. Редовни преглед по критеријуму класа 3 (EMCR); 

2. Иницијални преглед класа 3(EMCR) који обухвата: 

• Преглед по критеријуму класа 3 (EMCR) 

• Психолошко тестирање 

• Тестирање на илегалне психоактивне супстанце 

3. Лекарски преглед у току важења дозволе (циљани/ванредни преглед). 

 
Б) Претходне и периодичне здравствене прегледе за запослене на радним местима са 
повећаним ризиком, и то: 
 

1. Претходни преглед за рад у буци; 

2. Периодични преглед за рад у буци; 

3. Претходни преглед за рад на висини; 

4. Периодични преглед за рад на висини; 

5. Претходни преглед -нејонизујуће зрачење; 

6. Периодични преглед -нејонизујуће зрачење; 

7. Претходни преглед –унутрашњи транспорт; 

8. Периодични преглед- унутрашњи транспорт; 

9. Претходни преглед – психички захтеви и оптерећења; 

10. Периодични преглед -психички захтеви и оптерећења; 

11. Претходни преглед ватрогасаца и 

12. Периодични преглед ватрогасаца. 

 
В) Утврђивање психоактивних супстанци у урину, и то: 
 
1. Тест панела за утврђивање пет врста дрога у урину (канабис, кокаин, опијати, екстази, 
амфетамини) и 
2. Преглед урина на бензодијазепине. 
 

А. Здравствени прегледи ваздухопловног особља у складу са  
Законом о ваздушном саобраћају 

 
Закон о ваздушном саобраћају („Службени лист ЦГ”, бр. 30/2012 и 30/2017) регулише да 
контролори летења и студенти контролори летења могу обављати послове за које су 
овлашћени само ако здравствену способност докажу лекарским уверењем. Да би се добило 
лекарско уверење наведено особље мора обавити ваздухопловно-медицински преглед и 
задовољити медицинске критеријуме за тражену дозволу. Обим и начин вршења лекарских 
прегледа одређени Правилником о дозволама и организацијама за оспособљавање 
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контролора летења, („Службени лист ЦГ”, бр. 29/2016 – Преузета Уредба Комисије ЕУ бр. 
2015/340). 
 
Извршилац ће пружати здравствене услуге у просторијама Извршиоца које су потпуно 
опремљене медицинском опремом и лабораторијом за адекватно извршење свих 
уговорених обавеза. 
 
Прегледе заказује овлашћено лице Наручиоца телефоном, најкасније пет дана пре 
утврђеног термина за лекарски прегледа. Запослени се на преглед упућују са прописним 
захтевом–упутницом коју попуњава лекар корисника услуга и руководилац организационе 
јединице у којој запослени ради. 
 
Дневно ће се обавити прегледи за максимално 5 запослених (од понедељка до петка од 9 
до 15 часова). 
  
Лекарско уверење за класу 3 се доставља прегледаном лицу, а извештај са прегледа се 
доставља лекару корисника услуга. Ако је код запосленог утврђена привремена или трајна 
неспособност за рад, давалац услуга је дужан да о неспособности за рад запосленог, одмах 
најбржим путем обавести лекара корисника услуга. 
 
Давалац услуга је дужан да, у случају пружања услуге иницијалних прегледа–селекције 
кандидата за контролоре летења, уз сагласност кандидата, омогући лекару корисника 
услуга увид у комплетну медицинску документацију, а психологу корисника услуга увид у 
резултате психолошког тестирања. 
 
Табела 1 - MEДИЦИНСКИ ЗAХTEВИ ЗA КЛAСУ 3 
 

а) Лaбoрaтoриjскe aнaлизe крви и уринa 

oбухвaтajу: 

на сваком прегледу; 

комплетну крвну слику (Er,Le,Hb,Hct,Le 
фoрмулу) Se, уреа, глукоза, 

билирубин (укупни), AST, ALT, креатинин, 
триглицериди, холестерол 

(укупни, LDL и HDL), 

квалитативни преглед урина са 
седиментом. 

б) Клинички преглед кардиоваскуларног 

система 

 

Електрокардиограм 

на сваком прегледу 

ц) Рутински преглед слуха 

 

 

Аудиограм 

на сваком прегледу 

на иницијалном прегледу 

за контролоре летења млађе од 40 година 
на 4 године, 

за контролоре летења старије од 40 година 
на 2 године 
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д) офталмолошки преглед Комплетан офталмолошки преглед 

испитивање треба да укључи: 

анамнезу, оштрину вида на близини и 
даљину некориговану и са најбољом 
оптичком корекцијом, објектиивну 
рефракцију, очну покретљивост и 
бинокуларни вид, распознавање боја, видно 
поље, очни притисак по клиничким 
индикацијама и после 40 године живота, 
спољашњи преглед ока, грађе ока, преглед 
прозирних медија и очног дна. 

 

на иницијалном прегледу, 

у оквиру+5/-6 диоптрије-на 5 година, 

ван оквира +5/-6 диоптрије-на 2 године 

на иницијалном прегледу 

у оквиру+5/-6 диоптрије-на 5 година, 

ван оквира +5/-6 диоптрије-на 2 године, 

 

Рутински офталмолошки преглед врши се 
при продужењу важења лекарског уверења 
и обухвата: анамнезу,оштрину вида на 
близину и даљину, морфологију 
офталмоскопијом и додатни преглед према 
клиничким индикацијама 

е) Функционални тест плућа на иницијалном прегледу 

на обнављању уверења ако је медицински 
индиковано 

ф) Психолошко тестирање само на иницијалном прегледу 

Тестови личности – тријажа патолошких 
стања, способност за тимски рад и 
осетљивост на стрес 

г) Тестирање на психоактивне супстанце на иницијалном прегледу и касније ако то 
захтева послодавац 

 
Лекарски преглед у току важења дозволе (циљани/ванредни) је врста прегледа која се 
спроводи када постоје подаци који изазивају сумњу у погледу психофизичке способности 
запосленог. Обим и садржај прегледа одређује лекар који врши преглед у зависности од 
разлога због којег је запослени упућен на преглед. 
 
 

Б. Претходни и периодични здравствени прегледи за запослене на радним 
местима са повећаним ризиком 
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На основу Закона о заштити и здрављу на раду („Сл. лист ЦГ” бр. 034/2014) послодавац је 
дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди 
претходне лекарске прегледе, као и периодични лекарски преглед у току рада. Претходни 
и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком 
врше се на начин, по поступку и роковима који су прописани Правилником о врсти, начину, 
обиму и роковима за обављање здравствених прегледа запослених на радним мјестима са 
посебним условима рада односно са повећаним ризиком („Сл. лист ЦГ” бр. 40/2017). 
 
 
Претходни и периодични здравствени прегледи за запослене на радним местима са 
повећаним ризиком обухватају следеће прегледе: 
 
1. Претходни преглед за рад у буци  

2. Периодични преглед за рад у буци 

3. Претходни преглед за рад на висини 

4. Периодични преглед за рад на висини 

5. Претходни преглед -нејонизујуће зрачење 

6. Периодични преглед -нејонизујуће зрачење 

7. Претходни преглед –унутрашњи транспорт 

8. Периодични преглед унутрашњи транспорт 

9. Претходни преглед – психички захтеви и оптерећења 

10. Периодични преглед -психички захтеви и оптерећења 

11. Претходни преглед ватрогасаца 

12. Периодични преглед ватрогасаца. 

 
 
Прeтхoдни лeкaрски прeглeди зaпoслeних сe сaстoje из: 
 

A - oпштeг прeглeдa кojи укључуje: 

• Лeкaрски прeглeд сa oснoвнoм aнтрoпoмeтриjoм (тeлeснa висинa, тeжинa, Индex 

тeлeснe мaсe) 

• Oснoвнe лaбoрaтoриjскe aнaлизe: кoмплeтнa крвнa сликa сa лeукoцитaрнoм 

фoрмулoм, сeдимeнтaциja eритрoцитa, шeћeр у крви, прeглeд уринa сa 

сeдимeнтoм 

• Прeглeд офталмолога 

• Aудиoмeтриjу (испитивaњe слухa) 

• Спирoмeтриjу (тeст плућнe функциje) 

• EКГ 

 
Б - спeцифичнoг прeглeдa кojи зaвиси oд ризикa рaднoг мeстa и услoвa кoje зaпoслeни 

мoрa дa испуни дa би рaдиo нa тoм рaднoм мeсту. 
 
Пeриoдични лeкaрски прeглeди зaпoслeних сe сaстoje из: 
 

A - oпштeг прeглeдa кojи укључуje: 

• Лeкaрски прeглeд сa oснoвнoм aнтрoпoмeтриjoм (тeлeснa висинa, тeжинa, Индex 

тeлeснe мaсe) 
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• Oснoвнe лaбoрaтoриjскe aнaлизe: кoмплeтнa крвнa сликa сa лeукoцитaрнoм 

фoрмулoм, сeдимeнтaциja eритрoцитa, шeћeр у крви, прeглeд уринa сa 

сeдимeнтoм 

• Спирoмeтриjу (тeст плућнe функциje) 

• EKG 

 
Б - спeцифичнoг прeглeдa кojи зaвиси oд ризикa рaднoг мeстa и услoвa кoje зaпoслeни 

мoрa дa испуни дa би рaдиo нa тoм рaднoм мeсту 
 
Пoслe oбaвљeнoг претходног или пeриoдичнoг лeкaрскoг прeглeдa, спeциjaлистa 
мeдицинe рaдa пoпуњaвa Извeштaj o претходном или пeриoдичнoм прeглeду сa oцeнoм 
рaднe спoсoбнoсти зaпoслeнoг зa кoнкрeтнo рaднo мeстo кojи се доставља пoслoдaвцу 
и зaпoслeнoм. 

 
Уколико запослени Наручиоца истовремено обавља преглед из тачке А. и тачке Б. oвог 
прилога Извршилац ће за преглед из тачке Б. наплати разлику у цени дефинисану у 
Обрасцу структуре цене. Уколико запослени наручиоца истовремено обавља два прегледа 
из тачке Б. Добављач ће два прегледа наплати по цени једног, скупљег прегледа. 
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ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект 

__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у 

поступку набавке на коју се Закон не примењује број 27/21 чији је предмет набавка Набавка 

здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији Црне Горе:  

1)  Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као 
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних 
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело злоупотребе 
у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело 
примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у 
обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело 
тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично дело 
терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело финансирања 
тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања ропског односа 
и превоза лица у ропском односу. 

 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

 
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 
других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 
конвенција; 

 
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама; 

 
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

Наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које 

се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема 

забрану обављања делатности. 

 

 
1 У случају заједничке понуде (група привредних субјеката), потребно је да се изјава привредног субјекта 
о испуњавању услова у поступку набавке на коју се закон не примењује копирају у довољном броју примерака, 
да се попуне, овере печатом и потписом овлашћеног лица, за сваког привредног субјект из групе. 
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7) Да је привредни субјекат уписан у регистар привредних субјеката, професионални 

регистар или други други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој 

привредни субјекат има седиште.  

8) Да привредни субјект поседује потребно одређено овлашћење, односно дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке или је члан 

одређене организације да би могао да обавља предметну делатност.   

 

Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести 

Наручиоца и да промену документује на прописан начин. 

 

   

Место и датум:  Привредни субјект:   Печат2 и потпис 

 

  

 
2 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена Од прворангираног 

понуђача Наручилац може захтевати да достави доказе из изјаве. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Набавка здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији Црне Горе  
НЕЗЈН 27/21 

 

Назив привредног субјекта:  

Седиште 

(адреса, поштански број): 
 

Лице за контакт, телефон, 
факс, е-mail: 

 

Порески идентификациони 
број / матични број: 

  

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 

У складу са Позивом за достављање понуде за Набавка здравствених услуга за 
ваздухопловно особље на територији Црне Горе, НЕЗЈН 27/21, дајемо понуду како следи: 

❑ РСД ❑ ЕУР 
(обележити одговарајућа поља ) 

Укупна понуђена цена 
 

(У цену су урачунати сви трошкови 
које понуђачи имају у реализацији 
предметне набавке, укључујући 
порез на додату вредност који се 
обрачунава и плаћа у Црној Гори.) 

____________________   без ПДВ-а у РС 

Начин плаћања: 
(уписати рок за плаћање, не краћи 
од 30 дана нити дужи од 45 дана) 

Плаћање ће се вршити месечно, за услуге 
извршене у претходном месецу, у року од 
најмање ______ календарских дана од дана 
пријема исправне месечне фактуре и Извештаја 
о извршеним услугама, овереног од стране 
овлашћених представника Наручиоца 

Рок важења уговора 

Рок важења уговора не може бити дужи од 3 
године од дана ступања на снагу, односно, може 
бити и краћи до утрошка износа уговорене 
вредности набавке. 

Период важења понуде (не мање од 
60 дана) 

_____  дана од датума отварања понуда. 

 
   

Место и датум:  Привредни субјект:   Печат3 и потпис 

 
3 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

  

Здравствене услуге за ваздухопловно особље Црне Горе 
 

 
❑ РСД ❑ ЕУР 

(обележити одговарајућа поља ) 

 
Табела 1 - Здравствени прегледи ваздухопловног особља                                                                                                                    

Опис прегледа 

Јединична цена 
прегледа 

Број 
прегледа на 
годишњем 

нивоу4 

Годишњи износ 
Укупна вредност за 

период од три године 

без ПДВ 
у РС 

са ПДВ у 
РС 

без ПДВ у 
РС 

са ПДВ у 
РС 

без ПДВ у 
РС 

са ПДВ у РС 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3 x 4 7 = 5 x 3 8 = 6 x 3 

1. Редовни преглед по 
критеријуму класа 3 
(EMCR); 

  35 
    

2. Иницијални преглед по 
критеријуму КЛАСЕ 3 
(EMCR) 

  1 
    

3. Лекарски преглед у току 
важења дозволе 
(циљани/ванредни преглед) 

  1 
    

УКУПНО (од 1 до 5)     

 
 
 
  

 
4 Наручилац је изразио број прегледа у на основу своје процене и он представља оквирну вредност. У току реализације уговора, број прегледа ће бити утврђиван 
на основу стварног броја запослених који су извршили преглед у току одређеног месеца. 
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Табела 2 - Претходни и периодични здравствени прегледи за запослене на радним местима са повећаним ризиком                   

Опис прегледа 

Јединична цена 
прегледа 

Број 
прегледа 

на 
годишњем 

нивоу5 

Годишњи износ 
Укупна вредност за 

период од три године 

без ПДВ 
у РС 

са ПДВ 
у РС 

без ПДВ 
у РС 

са ПДВ 
у РС 

без ПДВ 
у РС 

са ПДВ у 
РС 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3 x 4 7 = 5 x 3 8 = 6 x 3 

1. Претходни преглед за рад на висини   1     

2. Периодични преглед за рад на 
висини 

  
12 

    

3. Претходни преглед – психички 
захтеви и оптерећења 

  
1 

    

УКУПНО (од 1 до 3)     

 
Табела 3 - УТВРЂИВАЊЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУСПСТАНЦИ У УРИНУ                                                                                               

Опис прегледа 

Јединична цена 
прегледа 

Број 
прегледа 

на 
годишњем 

нивоу6 

Годишњи износ 
Укупна вредност за 

период од три године 

без ПДВ 
у РС 

са ПДВ 
у РС 

без ПДВ у 
РС 

са ПДВ у 
РС 

без ПДВ у 
РС 

са ПДВ у РС 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3 x 4 7 = 5 x 3 8 = 6 x 3 

1. Тест панел за утврђивање 
пет врста дрога у урину  

  8 
    

2. Преглед урина на 
бензодијазепине 

  3 
    

УКУПНО (од 1 до 2)     

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Наручилац је изразио број прегледа у на основу своје процене и он представља оквирну вредност. У току реализације уговора, број прегледа ће бити утврђиван 
на основу стварног броја запослених који су извршили преглед у току одређеног месеца. 

6 Наручилац је изразио број прегледа у на основу своје процене и он представља оквирну вредност. У току реализације уговора, број прегледа ће бити утврђиван 
на основу стварног броја запослених који су извршили преглед у току одређеног месеца. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА                                                                                                                                                                   
 

Опис прегледа 

Укупна вредност за период од годину 
дана  

Укупна вредност за период 
од три године 

без ПДВ у РС 
са ПДВ у РС без ПДВ у 

РС 

са ПДВ у РС 

1. Здравствени прегледи ваздухопловног особља 
(Табела 1) 

    

2. Претходни и периодични здравствени прегледи 
за запослене на радним местима са повећаним 
ризиком (Табела 2) 

    

3. Утврђивање психоактивних суспстанци у урину 
(Табела 3) 

    

УКУПНО (од 1 до 3)     

 
 
 
 
 
 
 

   

Место и датум: 
 

 Понуђач:   Печат и потпис 

 

 

 

 

Напомена: Инострани понуђач уписује исту вредност у поља са и без ПДВ-а, СА УРАЧУНАТИМ СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА 
И ПОРЕЗОМ КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА И ПЛАЋА У СЕДИШТУ ДРЖАВЕ ПОНУЂАЧА
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 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  

    

 

 

 

1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

• Да је привредни субјекат уписн у регистар привредних субјеката-професионални 
регистар који се води у земљи у којој субјекат има седиште (чл. 115. ст. 1. ЗЈН). 
 

          Доказ:  
-Потврда - сертификат ваздухопловно-медицинског центра који издаје Агенција за  
цивилно ваздухопловство Црне Горе у складу са Законом о ваздушном саобраћају 
(„Службени лист“ бр. 30/2012 и 30/2017) 

 

• Да привредни субјекат поседује одређено овлашћење односно дозволу надлежног 
државног органа за обављање делатности која је предмет набавке или да буде члан 
одређене организације да може да обавља предметну делатност (чл. 115. ст. 2. ЗЈН). 
 
Доказ:  
-Фотокопија Решења надлежног министарства Црне Горе о испуњености     услова 
за обављање здравствене делатности у складу са Законом о здравственој заштити 
(„Сл.лист ЦГ“ бр. 003/2016, 39/2016 и 002/2017); 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

  

 

- Здравствене услуге за ваздухопловно особље Црне Горе 

 

 

 
Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. 
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде 
са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 
 
На основу члана 27. став 1 тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
91/2019) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године, 
 
 
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг 
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) 
 
И 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Извршилац)(унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име особе 
одговорне за потписивање уговора) 

 

 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

  

    

 

  (остали понуђачи из групе понуђача) 
 
закључили су, 

  

    

 

УГОВОР О НАБАВЦИ 
здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији Републике Србије и 

Црне Горе, НЕЗЈН-27/21 
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Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB-69/15 од 29.11.2021. године покренуо 
поступак набавке здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији 
Републике Србије и Црне Горе, НЕЗЈН-27/21,  на коју се закон о јавним набавкама не 
примењује ; 
 
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну 
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном 
Понудом Извршиоца број понуде ______ од _____ године, која чини саставни део овог 
Уговора. 

 

У случају да Извршилац услуге наступа са подизвођачем: 
 

- Извршилац  ће извршење уговора на следећим пословима: 
__________________________________________________________________
_ поверити подизвођачу/подизвођачима: 

- __________________________________________________________________
_.  

- Извршилац услуге ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити 
одговоран за начин на који се спроводи Уговор, као и према свим 
запосленима, представницима или подуговарачима које ангажује Извршилац 
услуге у вези са спровођењем уговора. 

 
 

У случају подношења Заједничке понуде: 
 

- Носилац посала је Понуђач _____који заступа групу понуђача у предметном 
поступку јавне набавке.  

- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 

- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и 
према Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је пружање здравствене услуге за ваздухопловно особље Црне Горе  
за период од три године и то: 

a) Здравствени прегледи ваздухопловног особља; 
b) Претходни и периодични здравствени прегледи за запослене на радним местима 

са повећаним ризиком и  
c) Утврђивање психоактивних суспстанци у урину 

(у даљем тексту: „Услуге“), у свему у складу са усвојеном понудом Извршиоца услуге бр. --
------------- од --------------------- године (попуњава Наручилац) и Техничком спецификацијом 
Конкурсне документације и Обрасцом структуре цене, које чине саставне делове овог 
уговора. 
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ЦЕНА 

Члан 2. 
 

Уколико Извршилац услуге има седиште на територији Републике Србије, став 1. 
члана 2. гласи:  

Уговорена цена услуге из члана 1. овог уговора, износи ___________ динара без пореза на 
додату вредност. 

Порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у Републици Србији. 

Уколико Извршилац услуге има седиште ван територије Републике Србије, став 1. 
члана 2. гласи:  

Уговорена цена услуге из члана 1. овог уговора, износи _____________ EUR, и обухвата 
порез на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Понуђача. 

 
Јединичне цене из Понуде су фиксне и непроменљиве у току периода важења Уговора. 
 
Уговорена вредност из члана 1 овог уговора је утврђена на основу оквирних количина 
планираних  према потребама Наручиоца. Наручилац задржава право да од наведених 
количина одступи у току периода важења Уговора. 

Вредност извршене услуге ће се утврдити на основу броја пружених услуга и усвојених 
јединичних цена из Обрасца структуре цене. 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
Плаћање ће се вршити на месечном нивоу, по завршетку месеца у коме су услуге пружане, 
у року од ______ календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за 
услуге извршене у претходном месецу и Записника о извршеним услугама, овереним од 
стране овлашћених представника Наручиоца. 

Месечна фактура (рачун) садржи податке о броју и врсти  обављених прегледа, са именима 
запослених који су обавили прегледе, јединичном ценом прегледа, као и укупним износом 
за плаћање услуге у односном месецу. 

Уколико један запослени Наручиоца истовремено обавља два преглда из Табеле 2 из 
Обрасца структуре цене, Извршилац ће фактурисати два прегледа по цени једног, скупљег 
прегледа. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да: 

• изврши плаћање у корист Извршиоца услуге у складу са одредбама овог уговора;  

• одреди лице за надзор које ће имати следећа задужења: 

- увођење Извршиоца услуге у посао; 
- праћење оперативне и финансијске реализације уговора; 
- комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Извршиоца услуге; 
- праћење квалитета услуге и усклађеност са спецификацијом из конкурсне 

документације; 
- сачињавање и достављање Записника о извршеним услугама за сваки месец; 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да: 
▪ услуге из члана 1. овог уговора пружи благовремено, стручно и квалитетно, 

придржавајући се професионалних стандарда, прописа и правила струке који важе 
за ову врсту услуга и у свему у складу са Конкурсном документацијом; 

▪ здравствене услуге из чл. 1 уговора пружа у просторијама које су потпуно 
опремљене медицинском опремом и лабораторијом за адекватно извршење свих 
уговорених обавеза. 

▪ одреди запосленог одговорног за контакт и сарадњу са Наручиоцем; 
▪ гарантује да ће у сваком тренутку, у складу са важећим законским прописима, 

обезбедити захтеван број запослених за извршавање обавеза дефинисаних овим 
Уговором; 

▪ да води прописану евиденцију о свим медицинским и другим налазима које 
установи током прегледа и да их чува као пословну тајну. 

 

 
ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОСОБЉА 

 
Члан 6. 

Заказивање здравствених прегледа ваздухопловног особља врши овлашћено лице 

Наручиоца путем електронске поште или телефона, најмање 15 дана пре жељеног датума 

прегледа. Запослени Наручиоца се на преглед упућују са прописним захтевом – упутницом 

коју попуњава лекар Наручиоца и руководилац организационе јединице у којој запослени 

ради.  

 

О броју дневних прегледа одлучује Извршилац услуге. 

 

По завршеном прегледу Извршилац услуге ће издати уверење о здравственој способности 

запосленог. 

 

Један примерак уверења о здравственој способности се достављају прегледаном лицу 
Наручиоца, а Извештај са прегледа се доставља овлашћеном лицу Наручиоца путем поште 
у року од 7 дана од датума извршеног прегледа. 
 
Ако је код запосленог утврђена привремена или трајна неспособност за рад, Извршилац 
услуге је дужан да о неспособности за рад запосленог, одмах најбржим путем обавести 
овлашћено лице Наручиоца. 
 
Извршилац услуге је дужан да, у случају пружања услуге иницијалних прегледа–селекције 
кандидата за контролоре летења, уз сагласност кандидата, омогући овлашћеном лицу 
Наручиоца увид у комплетну медицинску документациј и докумантацију са психолошких 
тестирања. 
 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПРЕТХОДНИХ И ПЕРИОДИЧНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ 

 
Члан 7. 
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Заказивање претходних и периодичних здравствених прегледи за запослене на радним 

местима са повећаним ризиком врши овлашћено лице Наручиоца путем електронске поште 

или телефона, најмање 15 дана пре заказаног прегледа. Запослени Наручиоца се на 

преглед упућују са прописним захтевом–упутницом коју попуњава лекар Наручиоца и 

руководилац организационе јединице у којој запослени ради. 

 

Пoслe oбaвљeнoг прeдхoднoг или пeриoдичнoг лeкaрскoг прeглeдa, спeциjaлистa мeдицинe 

рaдa пoпуњaвa Извeштaj o прeдхoднoм или пeриoдичнoм прeглeду сa oцeнoм рaднe 

спoсoбнoсти зaпoслeнoг зa кoнкрeтнo рaднo мeстo кojи се доставља зaпoслeнoм и 

овлашћеном представнику Наручиоца путем поште у року од 7 дана од датума извршеног 

прегледа.. 
 
ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ УТВРЂИВАЊА ПСИХОАКТИВНИХ СУСПСТАНЦИ У УРИНУ 
 

Члан 8. 

Заказивање тестирања врши овлашћено лице Наручиоца путем електронске поште или 
телефона. Запослени се на тестирање упућују са прописним захтевом–образац за 
тестирање на психоактивне супстанце. Образац попуњава лекар наручиоца.  
 
О броју дневних прегледа одлучује Извршилац услуге. 
 
Ако је код запосленог утврђено присуство психоактивних супстанци, Извршилац услуге је 
дужан да о томе, одмах најбржим путем обавести овлашћено лице Наручиоца. 
 
Резултати тестирања ће се доставити овлашћеном лицу Наручиоца путем поште у року од 
7 дана од извршеног тестирања. 
 

Тестирање се може вршити у просторијама Извршиоца услуге, у организационим 
јединицама Наручиоца на територији Београда, или у организационим јединицама 
Наручиоца ван Београда. Ако се услуга пружа у организационој јединици Наручиоца ван 
Београда, Извршилац услуге се обавезује да делегира једног запосленог (медицински 
техничар) који ће пружити услугу у организационој јединици Наручиоца ван Београда, а 
Наручилац се обавезује да ће том лицу обезбеди превоз, смештај и исплати дневницу за 
службено путовање на начин и у износу утврђеном за запослене Наручиоца. 
 
НАДЗОР И ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 9. 
 

Овлашћени представник/ци Наручиоца ће у току реализације уговора вршити надзор над 
извршењем услуга. У случају евентуалних недостатака и примедби у вези са квалитетом 
пружених услуга, Наручилац ће сачинити писани Извештај који ће доставити Извршиоцу 
услуге, а по којем је Извршилац услуге дужан одмах да поступи. 

Уколико услуге нису извршене на уговорени начин и у складу са Техничком 
спецификацијом, овлашћени представник Наручиоца дужан је да одбије пријем услуга и 
захтева поновно извршење услуге коју је Извршилац услуге дужан да изврши. 

Уколико Извршилац услуге не поступи у складу са наводима из претходног става, исто  може 
довести до активирања средства финансијског обезбеђења од стране Наручиоца.  

По успешно извршеним услугама, овлашћени представници Наручиоца ће сачинити и 
потписати Записник о извршеним услугама. 
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РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
Члан 10. 

Извршилац се обавезује да да прегледе изврши у року од најдуже 30 дана од дана добијања 
упутнице, по динамици, начину и обиму који уговорне стране договоре. 
 
УГOВOРНA КАЗНА 
 

Члан 11. 
 

У случају да Извршилац, својом кривицом не изврши  услуге у уговореном  року  платиће 
Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% а највише до 10% укупне уговорене цене без 
ПДВ.  

Плаћање Уговорне казне неће ослободити Извршиоца од обавеза да изврши услугу која је 
предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по овом уговору. 
 
 
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 12. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране, и закључује се на период од 36 месеци, а може престати да важи и раније 
уколико кумулативна вредност извршених услуга достигне ниво укупне уговорене 
вредности јавне набавке у износу од _________________ (уписује наручилац) без ПДВ.  
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13. 

Када друга уговорна страна не испуни уговорну обавезу или задоцни са њеним испуњењем, 
Наручилац ће захтевати и накнаду штете коју је услед тога претрпео. 

Уколико је висина штете настале због задоцњења са испуњењем уговорне обавезе по 
наручиоца већа од износа уговорне казне, наручилац ће захтевати разлику до потпуне 
накнаде штете. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала штета, 
дужна је да накнади штету проузроковану другој уговорној страни. 

Друга уговорна страна одговара за штету насталу услед делимичног или потпуног 
неиспуњења уговара, уколико је иста наступила након њеног падања у доцњу. 

Раскидом уговора се уговорна страна не ослобађа евентуалне обавезе накнаде штете 
проузроковане другој уговорној страни.  

Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника 
обе уговорне стране, а примењиваће се од датума истека претходног уговора NAB.00-69/40 
од 19.12.2018. године. 

Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим уговором, примењују се 
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи 
Републике Србије. 



 
 

Страна 22 од 25 
 

Све измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми. 

Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан 
Привредни суд у Београду. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну. 
 
 
 
 
 
 

Контрола летења Србије 
и Црне Горе SMATSA доо Београд 

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ 

 __________________________ 
 

ДИРЕКТОР 

(Позиција одговорног лица, печат и потпис) 

 ___________________________ 

Предраг Јовановић (Име и презиме лица одговорног за 
потписивање уговора 
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СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ ИЗ ГРУПЕ ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ 

НАБАВКЕ 

 
 

   

 Овим споразумом се чланови групе привредних субјеката (у даљем тексту: 
чланови Групе привредних субјеката) који су поднели заједничку понуду, и коју чине: 

 

Р. 
б. 

Пословно име или скраћени назив 
привредног субјекта 

Адреса привредног субјекта 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

 
међусобно и према наручиоцу обавезују да изврше набавку здравствених услуга за 
ваздухопловно особље на територији Републике Србије и Црне Горе, НЕЗЈН-27/21.  
 

 
Члан 1. 

 
Сви чланови Групе привредних субјеката су сагласни да одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

Члан 2. 
 
Сви чланови Групе привредних субјеката се обавезују да ће: 

1. члан групе наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати Групу привредних субјеката пред наруциоцем;  

2. члан групе наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле), поднети 
захтев за заштиту права и који ће заступати Групу привредних субјеката пред 
Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки; 

3. члан групе наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле), 
потписати уговор и анексе; 

4. члан групе наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле), 
доставити тражена средства обезбеђења; 

5. члан групе наведен под редним бројем ____ (уписати редни број) издати рачун и сва 
плаћања ће се извршити на његов рачун бр. _____________________________ 
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(уписати број рачуна), отворен у банци _____________________________ (уписати 
назив банке) 

6. чланови Групе имати следеће обавезе за извршење уговора: 
   
 
 члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 1.: 

 

 

 
   члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 2.: 

 

 

 
   члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 3.: 

 

 

 

 
 
 

 

   члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 4.: 

 

 

 
   члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 5.: 

 

 

 
   члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 6.: 

 

 

  
  члан Групе привредних субјеката наведен под редним бројем 7.: 

 

 

 
   
  
   
  
За члана групе под редним бројем 1:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
За члана групе под редним бројем 2:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
За члана групе под редним бројем 3:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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За члана групе под редним бројем 4:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
За члана групе под редним бројем 5:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
За члана групе под редним бројем 6:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
За члана групе под редним бројем 7:  М.П           _____________________________ 
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 
 
датум: ______________ 
 
место: _____________ 


